
 

 

Javaslat a Nemzeti Média- és Hírközlési 
Hatóság Médiatanácsa 2021. évi 48. heti 

ülésszakának napirendjére 

2021. november 30. (kedd) 

Kezdési időpont: 11 óra 

Előterjesztések 

Előterjesztés témája és sorszáma 
Információ  

a Médiatanács részére 

1. MTVA-96/2021. A Médiatanács által meghirdetett 

TVÁLLANDÓ2021 pályázati eljárás harmadik fordulójában 

beérkezett pályázatok bírálóbizottsági ajánlása 

 

2. 798/2021. A Budapest 92,9 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség pályázati felhívás tervezete 
 

3. 790/2021. Az Esztergom 92,5 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jelleggel történő 

használatára 2021. október 15-én közzétett pályázati felhívásra 

2021. november 15-én beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

4. 791/2021. A Győr 88,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

október 8-án közzétett pályázati felhívásra 2021. november 17-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

5. 792/2021. Székesfehérvár telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 

21-én közzétett pályázati felhívásra 2021. november 4-én 

beérkezett pályázati ajánlat alaki vizsgálata 

 

6. 793/2021. A Budapest 102,1 MHz körzeti vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség közösségi jellegű használatára 2021. 

szeptember 8-án közzétett pályázati felhívással megindított 

pályázati eljárás lezárása 
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7. 794/2021. A Szolnok 102,4 MHz helyi vételkörzetű rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség kereskedelmi jelleggel történő 

használatára 2021. augusztus 4-én közzétett pályázati felhívással 

megindított pályázati eljárás eredményének megállapítása 

 

8. 795/2021. Szombathely telephelyű kisközösségi rádiós 

médiaszolgáltatási lehetőség elvi használatára 2021. szeptember 

20-án közzétett pályázati felhívással megindított pályázati eljárás 

lezárása 

 

9. 796/2021. A Radio Plus Kft. (Kiskunfélegyháza 91,1 MHz, 91,1 

Rádió 1 Sirius) rádiós médiaszolgáltató kérelme hatósági 

szerződése módosítása iránt 

 

10. 797/2021. A 2021-2022. évi téli (december 1. – február 28.) és a 

2022. évi tavaszi (március 1. – május 31.) időszakban bejelentett 

műsorterv-módosítási kérelmek 

 

11. 783/2021. A Nemzeti Média-és Hírközlési Hatóság 

Médiatanácsának 2022. évi felügyeleti terve 
 

12. 784/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a "Jenny esküvője" című 

műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) 

bekezdése] 

 

13. 785/2021. Az M-RTL Zrt. kérelme a "Két túsz között" című 

műsorszám előzetes klasszifikációja iránt [Mttv. 9. § (9) 

bekezdése] 

 

14. 786/2021. A MŰSOR-HANG Zrt. közlemény minősítése iránti 

kérelme [Mttv. 9. § (9) és a 32. § (8) bekezdése] 
 

15. 787/2021. A Manna Vision Kft. által üzemeltetett Manna FM 

állandó megnevezésű körzeti vételkörzetű (Budapest 98,6 MHz) 

közösségi jellegű rádiós médiaszolgáltatás 2021. augusztus 2-8. 

között sugárzott műsorának hatósági ellenőrzése során tett 

megállapítások [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében, valamint a 66. 

§ (4) bekezdésének g) pontjában foglalt rendelkezés megsértése] - 

előzmény: 628/2021. számú előterjesztés 

 

16. 788/2021. A hatósági szerződés alapján működő, helyi 

vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. augusztusi műsorainak 

hatósági ellenőrzése [az Mttv. 63. § (12) bekezdésében foglalt 

rendelkezés megsértése a Radio Plus Kft. által üzemeltetett 91,1 

Rádió 1 Sirius állandó megnevezésű helyi vételkörzetű 

(Kiskunfélegyháza 91,1 MHz) kereskedelmi jellegű rádiós 

médiaszolgáltatásban] - előzmény: 627/2021. számú előterjesztés 
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17. 789/2021. A körzeti vételkörzetű médiaszolgáltatók 2021. 

szeptemberi adásainak hatósági ellenőrzése [az Mttv. 33. § (1) 

bekezdés a) pontjának megsértése a MIKOM Nonprofit Kft. által 

üzemeltetett Miskolc Televízió állandó megnevezésű 

médiaszolgáltatáson] - előzmény: 706/2021. számú előterjesztés 

 

Budapest, 2021. november 30. 

Meszleny László s.k. 

soros elnöki tisztséget ellátó tag 


